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Agenda
Opening door de voorzitter Ebbe 
Informatie vanuit de gemeente Harry van Dijk, gebiedsmakelaar

Vragen
Openbaar vervoer
SSW en Politie

Vragen
Buurtinitiatieven

Pauze koffie/thee

Beleidsplan 2022-2026
Wijkraad vereniging vs stichting 

Rondvraag
Sluiting en informeel samenzijn



De Wijkraad

In totaal 7 leden.
De komende tijd zijn er veel onderwerpen die extra aandacht verdienen, 
zoals bouwen en wonen, veiligheid, sociale cohesie, duurzaamheid, 
energietransitie, verkeer, openbaar groen, groenadoptie etc.
Versterking is wenselijk.

Communicatie met bewoners door
- website, en een
- 6 tot 8-wekelijkse digitale nieuwsbrief

opgeven via de website



Trefcentrum

Ondanks toezeggingen uit het verleden is er nooit een trefcentrum gerealiseerd
- Een trefcentrum om elkaar te ontmoeten
- Cursussen te houden of te volgen
- Kleinschalige activiteiten
- Jongeren activiteiten

Buro Lou
- Ligt dicht bij de Leijen
- Is een tijdelijke situatie

Burger initiatief
- 99 handtekeningen nodig, we hebben er 110, maar we zouden er graag 

nog een paar bij willen hebben.
- een formulier gaat hiervoor rond
- verzoek om realisatie van een trefcentrum 



Gemeente

Gebiedsmakelaar Harry van Dijk
Wethouder Smolenaers is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.



Bewonersavond De Leijen

Inhoud:

Gebiedsmakelaars

Gebiedswethouder

Terugblik 2021

Vooruitblik 2022

Behandeling vragen en klachten



Gebiedsmakelaar: Harry van Dijk
Nieuw: Emile Arnold

• Bilthoven

– Participatie

– Ondersteuning

initiatieven

– Klankbord

bewonersverenigingen

– Nog geen vaste

gebiedswethouder

• Spreekuur eens per 

maand
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Terugblik 2021, vooruitblik 2022
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• Groenrenovatie De Leijen

– Deel uitgevoerd, deel nog in uitvoering

• Snoeproute

– In 2021 geen acties met scholen door coronamaatregelen

– In 2022 wel acties

• Samenwerken aan Wonen

– Participatietraject 2020-2021

– Vervolg volgende coalitieperiode

• Spoorzone/stationsgebied

– Woningbouw, participatie start in 2022



Terugblik 2021, vooruitblik 2022
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• Omgevingsvisie

– Participatie gestart in 2021

– Doel

• Verkeerssituatie scholen HNL/Werkplaats

– Schouw

• Leijense Tuin

– Verplaatsen volkstuinen: winter 2022-2023

– Start bouw: na zomer 2023

• Leyenseweg herinrichting



Divers
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• Vragen en klachten naar gemeente

– Voorbeeld verkeer

• Verkeer / Snelheid

• Samenwerking met burgers en Wijkraad: wie doet wat?

– Verkeersdisplays aanvragen

• https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/snelheidsmeters-on-tour/

– BuurtWhatsapp (veiligheid)

– Zwerfvuil verzamelen (ploggen)

– Groenadoptie

– Speelplaatsen

https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/snelheidsmeters-on-tour/


Vragen aan de gemeente



Openbaar vervoer

Provincie Bus 77 en 78
- De provincie heeft besloten om bus 77 niet meer te laten rijden over 

de Rembrandtlaan/Massijslaan

- Bus 78 is vervangen door de U-flex-bus

Half april is een evaluatie tussen gemeente en provincie: wie heeft er positieve of 
negatieve ervaringen?



SSW en Politie

Helaas zijn beide partijen verhinderd. Hebben jullie vragen voor SSW of de Politie?
Wij geven de vragen door en publiceren deze in de nieuwsbrief en op de website 



Buurtinitiatieven

In 2021 zijn een aantal buurtinitiatieven geweest die wij als Wijkraad extra in het 
zonnetje willen zetten.
(Het initiatief met de meeste stemmen van de aanwezigen krijgt een leuke prijs)

Genomineerd zijn:
- Buurtfeest Eikvaren
- Speelplek Bongerdbuurt
- Speelplek Lindelaan
- Biodiversiteit en groenadoptie Berlagelaan West
- Verbetering fietsveiligheid Berlagelaan Oost



1. Buurtfeest Eikvaren

Buurtfeest met het idee dat iedereen uit De Leijen welkom was
- Zaterdag 4 september, met een springkussen, een streetband, een open 

podium en een gratis maaltijd
- Sponsoring door de Wijkraad, de Plus en de Bakkert.
- Startschot voor het streven naar een trefcentrum



2. Speelplek Bongerdbuurt
Initiatief om de speelplekken in de Bongerdbuurt te vernieuwen.
- Succesvolle werving van financiële middelen
- Samenwerking met de gemeente
- Combinatie met groenvoorzieningen
- De Wijkraad heeft als (financieel) intermediair voor de buurtgroep meegewerkt 
- Zondag 10 oktober 2021 is de speelplaats aan de Bongerdlaan feestelijk geopend 
- Trefcentrum voor buurtbewoners



3.Speelplek Lindelaan
Initiatief om de speelplek aan de Lindelaan te vernieuwen.
- Succesvolle werving van financiële middelen
- Samenwerking met de gemeente
- De Wijkraad heeft als (financieel) intermediair voor de buurtgroep meegewerkt 
- Initiatiefnemers stelden zich als doel om de speelplek voor de hele wijk 

beschikbaar te maken
- Zaterdag 19 september 2021 is de speelplaats officieel geopend door 

kinderburgemeester Carmen en wethouder Smolenaers



4. Biodiversiteit en groenadoptie 
Berlagelaan West

Initiatiefgroep biodiversiteit en groenadoptie
- Deze groep is er in geslaagd om groenvakken in adoptie te nemen
- Biodiversiteit kreeg hierin een centrale plaats
- Waardevolle planten en dieren die leefden in dat gebied zijn in kaart gebracht



5. Verbetering fietsveiligheid 
Berlagelaan Oost

Een subsidie werd beschikbaar gesteld voor de verbetering  van de fietsveiligheid
- De gemeente organiseerde inspraakronden met bewoners
- Plannen werden succesvol aangepast
- Ruime fietspaden, voorrang voor fietsers, 30km zone met drempels
- Parkeergelegenheid



Buurtinitiatieven Stemming

- Buurtfeest Eikvaren
- Speelplek Bongerdbuurt
- Speelplek Lindelaan
- Biodiversiteit en groenadoptie Berlagelaan West
- Verbetering fietsveiligheid Berlagelaan Oost



Pauze



Beleidsplan 2022-2026 (1)
1. Contacten en communicatie bewoners

- Digitale nieuwsbrief
- Verbeterde samenwerking gemeente, SSW, politie, jongerenwerk
- Vernieuwen convenant met partners

2.     Verkeer en veiligheid
- Nieuw circulatieplan, inclusief plannen Spoorzone
- Geen randweg door het bos
- Signaleringsfunctie onveilige situaties

3.     Wonen en bouwen
- Participatie volgens de participatienota
- Kaders voor aantal woningen en doelgroepen
- Rekening houden met wensen voor een groene omgeving



Beleidsplan 2022-2026 (2)
4.     Openbare orde en veiligheid

- Overlast door jongeren: meldingen delen met Politie
- Snoeproute overleg nieuw leven inblazen
- Ploggen stimuleren en organiseren

5.     Openbaar groen en bosgebied
- Participatie in plannen groenrenovatie
- Biodiversiteit visie delen met gemeente
- Groenadoptie regeling gemeente uitbreiden

6.     Milieu en duurzaamheid
- Energietransitie en energiebesparing huizen
- Bevordering zonne-energie en opvang hemelwater
- Streven naar insectvriendelijke bermen



Beleidsplan 2022-2026 (3)
7. Gezondheidszorg

- Voldoende voorzieningen in de wijk
- Geen klachten bekend

8.     Aandacht specifieke doelgroepen
- Voorzieningen oudere jongeren en jongere ouderen
- Aandacht voor armoede, eenzaamheid en culturele minderheden
- Samenwerking met gemeente, SSW, WVT, MENS

Missen we onderwerpen?



Organisatie Wijkraad
Vereniging vs stichting

Een vereniging 
- heeft leden
- leden benoemen bestuur
- Algemene Leden Vergadering (ALV) neemt besluiten
- ALV controleert bestuur
- duidelijker mandaat van leden voor de Wijkraad
- sterker in overleg met gemeente en andere partners

Een stichting
- Geen leden
- Geen controle, geen besluiten
- onduidelijk mandaat: namens wie spreekt de Wijkraad

Stemming over wel of niet een vereniging



Rondvraag

Sluiting


